
Orde voor de dankdienst voor het leven van Ina IJsinga  

op dinsdag 12 mei om 10.30 uur in de Nieuwe Kerk te Zoutkamp 

 
Voorganger: Ds. Herman F. de Vries, Ternaard 
 
 

 
 
 

Zaadmaand 
 
Daar stond een late zonnebloem 
te sterven in de leste zon; 
en niemand in de wereld, 
die haar nog helpen kon. 
  
Een menschenhand gerimpeld 
en door geen werk vergroofd, 
die sneed van 't mager halske 
dat beu-gebogen hoofd.  
  
En op z'n smalle vingren 
woog het van zaden zwaar. 
Ze hebben elkaar bekeken 
en hij werd bang van haar.  
  
En schouwend in zich zelve, 
voelend z'n groot verval: 
‘Zal ik zoo prachtig wezen, 
als God mij plukken zal?’ 
 
Alice Nahon  
uit: Maart – April p. 45, Antwerpen 1936 

 

 



  

De hemel vertelt’  
Voor de dienst speelt de CD ‘De hemel vertelt’ van Marcel en Lydia Zimmer. 
Vanaf oktober tot en met december 2019, de tijd van onderzoeken 
voorafgaand aan de operatie stond deze CD altijd aan in de auto en verveelde 
nooit, hoe vaak alles ook herhaald werd. De ene keer geraakt door ‘Mijn God 
waarom’, dan weer bemoedigd door de zegen, je veilig weten door ‘de Heer is 
mijn Herder’ of ontroerd door de liederen over de grootsheid van onze God.  
 

Stilte / Welkom / Bemoediging en Groet 
 

De Paaskaars wordt ontstoken door Lenn en Jace 
 

Wij luisteren naar: ‘Verberg mij nu onder Uw vleugels Heer’  
https://www.youtube.com/watch?v=-ZmiAPXZSgY 
 

Gebed  
   

Bijdrage van Ivonne en Reliejanne 
 

Schriftlezing: Psalm 139 
1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. 
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,  
2 U weet het als ik zit of sta, 
U doorziet van verre mijn gedachten. 
3 Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
 
13 U was het die mijn nieren vormde, 
die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
14 Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. 
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, 
kunstig geweven in de schoot van de aarde, 
was mijn wezen voor U geen geheim. 
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, 
alles werd in Uw boekrol opgetekend, 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZmiAPXZSgY


  

23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 
peil mij, weet wat mij kwelt, 
24 zie of ik geen verkeerde weg ga, 
en leid mij over de weg die eeuwig is. 
 

Schriftlezing: Exodus 33: 15 (trouwtekst) 
Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. 
 

Wij luisteren naar: Opwekking 807 - God van licht 
https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY 

 

Schriftlezing: Psalm 71 
1 Bij U, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande, 
2 red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. 
3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. 
U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent U.  
5 U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op U. 
6 Al vanaf mijn geboorte steun ik op U, al in de moederschoot was U het 
   die mij droeg, U wil ik altijd loven.  
7 Voor velen ben ik een teken, U bent mijn veilige schuilplaats. 
8 Heel de dag is mijn mond vervuld van Uw lof en Uw luister. 
 

Wij luisteren naar: Hemelhoog 479 - Heer, U bent mijn leven 
https://www.youtube.com/watch?v=XneIY3536nI 
 

Overdenking  
 

Wij luisteren naar: Nieuwe Liedboek Lied 416 – Ga met God en Hij zal 
met je zijn https://www.youtube.com/watch?v=HAtb2NVG998 
 

Gebeden  
 

Wij luisteren naar: Bethel Music - ‘It is well’  
https://www.youtube.com/watch?v=0VUzQrtRqDQ 
 

Zegen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY
https://www.youtube.com/watch?v=XneIY3536nI
https://www.youtube.com/watch?v=HAtb2NVG998
https://www.youtube.com/watch?v=0VUzQrtRqDQ


  

Uitdragen van de kist 
Tijdens het uitdragen van de kist luisteren we naar een 
orgelimprovisatie van het lied ‘Tel uw zegeningen’. 
https://www.youtube.com/watch?v=RuXsp2UjliI 
 

Wij zullen als gezin Ina naar haar laatste rustplaats brengen. 
 
Op de begraafplaats 
In de stilte bij het graf  
nemen wij afscheid van Ina IJsinga 
en vertrouwen haar toe aan Gods liefdevolle Handen.  
 

Hier bidden wij samen Onze Vader 

 
Toch wordt het lente 

 

En tóch geloven dat het lente wordt, 
al valt de koude regen neer in stromen 
op kale, zwarte takken van de bomen; 

al zijn de dagen lichteloos en kort. 
 

En tóch geloven dat de zon het wint, 
al houdt ze zich soms dagenlang verborgen; 
zoals een mens, in ’t donker van de zorgen, 

soms plotseling een zonnig plekje vindt. 
 

En tóch geloven dat ’t gezaaide graan 
ontkiemen zal in koude, zwarte aarde; 

zoals God in Zijn Zoon Zich openbaarde: 
Die leeft, maar uit de dood is op gestaan. 

 

Nel Benschop 
uit: Sporen in het zand (1992) 

 

 
Ina heeft een persoonlijke groet gemaakt voor na het afscheid. Deze staan in 
een doos in de hal van de kerk. Belangstellenden kunnen hier na de dienst een 
exemplaar ophalen. Neem hierbij de anderhalve meter afstand tot elkaar in acht. 

https://www.youtube.com/watch?v=RuXsp2UjliI

